
   
  )دو فصلنامه(اي  ريزي منطقه جغرافيا و برنامه

  1389سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 
  

  امور شهرها در ايرانامور شهرها در ايران  يي  ههبررسي الگوي حكمروايي خوب و نقش دولت در مديريت و اداربررسي الگوي حكمروايي خوب و نقش دولت در مديريت و ادار
 2، مهناز كشاورز1دكتر محمد تقي رهنمايي

  2/5/1389: پذيرش     1/9/1388: دريافت
  

  چكيده
 ي هتوسعاين  .كنند زندگي ميدر شهرها نيمي از جمعيت جهان جديد،  ي هاز اوايل هزارالمللي  بين بنابر آمارهاي

كه امروزه مديريت  طوري رو كرده، به اي روبه هاي تازه شهرها با چالش ي هها را براي ادار دولت ،شهرنشيني شتابان
  .استترين مسائل كشورهاي جهان شده  عقالئي و كارآمد بر شهرها از مهم

آن بر  ي هگستردتسلط ساز  ، زمينهدر ايران نيز وضعيت دور از اين امر نيست، به طوري كه ساختار دولت در ايران
شده امور شهرها  ي هاقتصادي و حتي فرهنگي جامعه و به تبع آن ادار - سياسي و اجتماعي هاي حيات تمامي عرصه

  .است
جمعيت  درصد70اين در حالي است كه حدود . قرار دارد ايران كشوري است كه در گذار از سنت به مدرنيزم

 ي هرو ادار در چنين شرايطي جمعيت شهرنشين توقعات جديدي از دولت دارند، از اين. كشور در شهرها ساكنند
  . پذير نيست هاي سنتي امكان شهري با ابزار و شيوه ي هجامع

سوي حكمروايي مطلوب،  ي يافته و حركت بهمراتبي، ويژگ گذار از حكومت شهري به صورت متمركز و سلسله
لذا بكارگيري رويكرد حكمروايي خوب و متناسب با بافت فرهنگي، . ناپذير است ساالر امري اجتناب غيرمتمركز و مردم

پايدار هدايت خواهد  ي هسياسي و اقتصادي كشورمان، به عنوان رويكردي كه كشور را بيش از پيش در مسير توسع
اي و شهري بايد، نهادهاي  منطقه ي هيابي به توسع جهت دست در اين راستا،. يار پيدا كرده استكرد، ضرورتي بس

گيري  حاضر دو موضوع را پي ي همقال. محلي و مردمي را درگير مسئله كرد و اين امر نيازمند ايجاد جوامع مدني است
  : كند مي

 ي هتجزيه و تحليل ساختار دولت در ايران و رابط. وماول، معرفي الگوي حكمروايي خوب و متناسب با شرايط زمان؛ د
  .به امروز تا بر اين اساس الگوي مناسب را استنتاج و معرفي نماييم  دولت و شهروندان در بستر تاريخي در ايران از ابتدا تا

  .حكمروايي خوب شهري؛ دولت؛ مشاركت؛ حكومت شهري: ها كليدواژه
                                                 

 
  .ريزي شهري دانشگاه تهران دانشيار گروه جغرافيا و برنامه.  1
  .ريزي شهري دانشگاه تهران دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه.  2
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  طرح مسئلهمقدمه و  
جمعيت شهرنشين . كنند يش از نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي ميحاضر ب در حال

ميالدي 2000ميليون نفر در سال 700به دو ميليارد و 1950در سال  ميليون نفر300جهان از 
 يدرباره ميالدي2007 متحد در سال  گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل .افزايش يافته است

پور،  كبر(است   وضوع به شهرنشيني اختصاص يافتهبه دليل اهميت موضعيت جمعيت جهان 
در ايران و اقبال 1شتابان شهرنشيني ي هنظر گرفتن توسع در از طرف ديگر با). 7،1388: اسدي
، )1335-1385(ساله  50 ي هكه طي آن تعداد شهرها در دور 2مردم به شهرگرايي ي هگسترد

 درصد 5/68به  درصد 32ن از شهر رسيده و نسبت جمعيت شهرنشي 1018شهر به  199از 
هاي آينده، از جمله  توان تصور كرد كه مديريت بر شهرها در سال افزايش يافته است، مي

شهرنشيني شتابان  ي هترتيب توسع هاي بزرگ نظام مديريت در كشور خواهد بود و بدين دغدغه
مديريتي نيز هاي  محيطي با چالش هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست عالوه بر چالش

  .روبرو خواهد گشت
اين در حالي است كه توسعه شهرنشيني با افزايش روزافزون تقاضاهاي شهروندان همراه بوده و 

طـرح بحـث تمركززدايـي و واگـذاري     . آينـد  انجام آن وظايف برنمـي  ي هها از عهد دولت عموماً
هـا نيـز در    رداريهاي دولتـي بـه نهادهـاي محلـي و شـه      بخشي از اختيارات و وظايف دستگاه

هـا و نيازهـاي آنـان صـورت      خواسـته  ه سـاختن امور شهروندان و برآورد ي هراستاي بهبود ادار
ها  هاي حكومتي حاكم بود و دولت نظام ي هها در عرص الگوي حكومت خوب مدت .پذيرفته است

زايش افـ  ي هدانستند ولي به واسـط  هاي مردم و شهروندان مي خود را مكلف به برآوردن خواسته
هـا بـا    هاي جديد و ضرورت پاسخگويي به اين نيازهاي روزافزون، دولت جمعيت و بروز خواسته

  .هاي جدي مواجه شدند چالش
اخير سمت و سوي تحوالت سياسي و اجتماعي در كشورهاي  ي ههمچنين در چند ده

غرب به سمت كاهش شديد نقش دولت و بازنگري در وظايف و كاركردهاي آن  ي هپيشرفت

                                                 
 

1. Urbanization 
2. Urbanism 
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پرمسئوليت بودن « ي ههاي جديد سياسي و اجتماعي، مثل نظري نظريه. ركت كرده استح
و ) 3هابرماس يورگن(» بحران مشروعيت دولت« ي ه، نظري)2آنتوني گيدنز(» 1دولت

هاي  اگرچه از ديدگاه )6، استون5الكين(» رژيم شهري« ي هو نظري )4رابرت نازيك(» حداقل دولت«
آنها بركاهش نقش دولت و افزايش نقش نهادهاي  ي هتأكيد هماند ولي  مختلف مطرح شده

  .زندگي اجتماعي و مديريت سرزميني و شهري استوار است ي هغيردولتي در ادار
» دولت بزرگ«ريزي متمركز،  ها و چه در نظام برنامه نزينياي، چه در دولت رفاه ك در دوره

دولت «براليسم نو براي حل مسائل، از ، لي1980ي هاي ديگر، يعني ده در دوره. مقبوليت يافت
. اما در عمل معلوم گرديد كه دولت كوچك كارآيي الزم را ندارد. كرد حمايت مي» كوچك

 اطهاري،( تاس» دولت كارآمد«بلكه سخن از » دولت كوچك«و نه » دولت بزرگ«اكنون نه 

ها نسبت به  در اين ميان تجزيه و تحليل علت كارآمدتر بودن برخي از دولت. )80:1378
 آورد اما در درازمدت سودمند خواهد بود بار نمي هاي ديگر، هرچند كه سودي آني به دولت

هاي اجتماعي گسترده، تكثير اشكال جديد سازمان اجتماعي و  ظهور نهضت ).34:1382اوانزا،(
هاي  سازي گسترده در رژيم كتقاضا براي افزايش مشاركت سياسي منجر به نوعي دموكراتي

ميالدي گرديد و نوعي گذار از نقش 1990ي هده و اوايل1980ي هدارگرا در اواخر دهاقت
مدني در اعمال  ي هيري به نقش جامعگ به عنوان محور تصميم ها ساختارهاي رسمي و حكومت

ميالدي رويكرد  1990ي هاي كه، در اوايل ده گونه حقوق دموكراتيك و انجام وظايف روي داد به
پور،اسدي،  برك(مدار به رويكرد حكمروايي شهري تحول يافته است  مديريت شهري دولت

184:1388.(  
انقالب مشروطيت و روي كارآمدن دولتي متمركز، ظهور درآمد رانتي نفت، گسترش ساختار و 

و شهرهاي بزرگ و بسياري موارد ديگر موجب گرديد ) پايتخت(تشكيالت دولتي در تهران 
توجه  اب. امور شهرها داشته باشد ي هتصادي، اجتماعي و اداراي در نظام اق دولت نقش گسترده

                                                 
 

1. State Overload 
2. Giddens, Antony 
3. Habermass, Jurgen 
4. Nazick, Rabert 
5. Stephen Elkin  
6. Clarence Stone 
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هاي تاريخي حكومت، دولت و جامعه و ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در  به ويژگي
 ي هگسترد ي هساز سيطر ن، زمينهآرسد كه ساختار ويژه و غيرمتعارف دولت  به نظر مي، ايران

اقتصادي و حتي فرهنگي جامعه و به تبع  - اعيهاي حيات سياسي و اجتم آن بر تمامي عرصه
  .امور شهرها گرديده است ي هآن ادار

هاي حكومتي و  در جهان، بازنگري كلي در شيوه “حكمروايي خوب”پس از مطرح شدن الگوي 
مشكالت  ي هزيرا با مشاهد ،يابد ميمديريتي كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران ضرورت 

 ي هتوان دريافت كه براي دستيابي به توسع هاي مديريتي متمركز، مي هناشي از شيو ي هعديد
اي و شهري، بايد نهادهاي محلي و مردمي را درگير مسئله كرد و اين امر نيازمند ايجاد  منطقه

  ). 3:1385زاده، اسماعيل( جوامع مدني است
ت و مسائل ، جوامع در حال توسعه و از جمله كشور ايران، براي حل مشكالاين ترتيب به

. امور شهرها، ناگزير به استفاده از الگوي حكمروايي خوب هستند ي همديريتي و ادار
سطوح  ي همديريت امور يك كشور در هم واعمال قدرت سياسي، اقتصادي و اداره  روايي،حكم
شود كه از طريق آنها،  شامل سازوكارها، فرآيندها و مؤسساتي مي روايياين حكم. است

 كرده، اختالف نظرهاي خود را تعديل يشعاليق خو ضمن ابراز مختلف يها  ه گروشهروندان و 
مفهوم . كنند رسند و براساس حقوق و تعهدات قانوني خود عمل مي و به توافق نظر مي

 ي هگيري و فرايندي كه به وسيل فرايند تصميم: ترين تعريف عبارت است از روايي در سادهحكم
يعني دولت، جامعه  نهادخوب سه نوع  رواييدر حكم .شود مي آن تصميمات به اجرا گذاشته

هايي هستند نهاد، همان نهاداين سه نوع . كنند مدني و بخش خصوصي با يكديگر همكاري مي
  ).152:1358 اكبري،( گيرند كه در نظريه رژيم شهري مورد تحليل قرار مي

در كشورهاي درحال توسعه،  زنييافته و  تجارب جهاني بيانگر آن است كه در كشورهاي توسعه
سوم ميالدي امري  ي هها و تقاضاهاي دنياي جديد هزار حكمروايي مطلوب براي پاسخ به چالش

ها و اقدامات دولت  كشور سياست ي هتوسع ي ههاي پنج سال در ايران برنامه. ناپذير است اجتناب
رز گرايش به سوي هاي صنفي و غيردولتي و غيره از مصاديق با تقويت تشكل ي هدر زمين

  .حكمروايي مطلوب است
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  هدف پژوهش
  :حاضر، اهداف زير را مدنظر دارد ي همقال
 هاي آن در سطح نظري ها و ضرورت شناسايي الگوي حكمروايي خوب شهري، ويژگي. 

  امور شهرها در ايران از ديدگاه  ي هبررسي نظام مديريت شهري و نقش دولت در ادار
  .ريالزامات الگوي حكمروايي شه

 توجه به نقش دولت و الگوي مناسب آن. 

  
حاضر سعي گرديده ضمن معرفي الگوي حكمروايي خوب و متناسب  پژوهشترتيب در  به اين

دولت و شهروندان در بستر تاريخي ايران از  ي هساختار دولت در ايران و رابط ،با شرايط زمان
مناسب استنتاج و  ياين اساس الگويتا بر  .مورد تجزيه و تحليل قرار گيردابتدا تا به امروز 

تبيين نقش دولت در الگوي حكمروايي خوب با تأكيد بر كشورمان ايران  شود و سپسمعرفي 
  .  شود

  

  روش پژوهش
هاي  طوري كه با بررسي اسناد و  مدارك و نوشته به است اسنادي بودهاين مقاله روش پژوهش 

شناسايي و ارتباط و پيوند ميان  ،رارتباط منطقي موردنظ شدهنظران مختلف سعي  صاحب
بنابراين ضمن توصيف مفاهيم و رويكردهاي نظري مربوطه به . تحليل شودمفاهيم مورد نظر 
  .ايم تحليل آنها پرداخته

  

  تحقيق      نظري  مباني 
داري عملكرد دولت و نارسايي آن در  اخير، در كشورهاي با نظام سرمايه ي هدر چند ده

مورد انتقاد متفكران اجتماعي و  ،هاي جديد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيپاسخگويي به نياز
بر . است “پرمسئوليت بودن دولت” ي ه، نظريها نظريه اين ازيكي . سياسي قرار گرفته است

اند، از جمله  عهده گرفته به ها به تدريج وظايف هرچه بيشتري را دولتچون ” طبق اين ديدگاه
رفاهي و اجتماعي ونقل و همچنين خدمات  المنفعه و حمل اي عاممالكيت عمومي صنايع، كاره
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و در  كه فراتر از توانايي مالي و اداري آنها است اند هايي را كسب كرده مسئوليت ،و غيره
ها و  ناكامي دولتدر نتيجه، . اند انجام دادن آنها برنيامده ي هها از عهد بسياري موارد دولت

  ).357:1387گيدنز،(. “سبت به آنها را سبب شده استكاهش اعتماد و حمايت عمومي ن
و ديگران بسط يافته،  هابرماس  يورگنديگر، كه توسط متفكر اجتماعي آلماني،  ي هنظري

اگر چه ” :دارد بيان مي  هنظرياين در  برماسها يورگن .است» بحران مشروعيت دولت«
ضروري است، اما در  آننظام  دولت در حيات اقتصادي و اجتماعي جامعه براي حفظ ي همداخل

رو  به ها در عمل با انواع تعارض و ناكامي رو داري خصوصي، وظايف دولت شرايط تسلط سرمايه
هاي  دولت بر اقتصاد و ساير عرصه ي هداري مدرن را سيطر سرمايه ي همشخص هابرماس  .“است

اي مناسب را براي اگر دولت نتواند راهبرده وي اعتقاد دارد كه .داند حيات اجتماعي مي
پيدا كند، مشروعيت خود را در نظر مردم از ) عمومي و خصوصي( دادن منافع متضاد آشتي

  ).306:1378 يان، كرايب( دست خواهد داد و در انجام وظايف خود شكست خواهد خورد
  گرايـي سياسـي   كثـرت « ي هپردازد، نظري ديگري كه به نفي هرگونه قدرت متمركز مي ي هنظري

پلورالسـيم، وجـود    ي هدر نظريـ  ،ارائـه شـده اسـت   1 رابـرت دال كه توسـط   است» )ليسمپلورا(
دموكراسي و آزادي اسـت   ي هكه هم الزم. مدرن است ي همتعدد قدرت، ويژگي جامع يها  ه گرو

  . شود اي واقعي و عملي براي توزيع قدرت و مديريت هماهنگ جامعه محسوب مي و هم شيوه
تنها پراكنده  كنند كه قدرت نه براساس مطالعات موردي استدالل ميو ديگر همفكران وي  دال 

آنها در شناخت . و متفرق است، بلكه اين پراكندگي براي سياست شهري مطلوب نيز هست
چه كساني واقعاً در تصميمات مشاركت ”ورزند كه  ساختار قدرت، روي اين سؤال تأكيد مي

ار، كاظميان، كپرهيز( “گذارند ويژه تأثير مي هاي كرده و بر آنها در موضوعات خاص يا بخش
طبق اين نظريه بازيگراني در شهر حضور دارند كه با توجه به توان و ظرفيت خود ). 34:1384

گرايي، الگوي حكمروايي  تئوري كثرت .)142:1385 اكبري( نمايند در شهر نقش ايفا مي
كند  اجتماعي را پيشنهاد مي يها  ه گروشهري و مدل مديريت يكپارچه شهري با اتكاء بر عموم 

  ).36:1384ار، كاظميان،كپرهيز(
                                                 

 
1. R.Dall  
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كننـد كـه    چنين تحليل مي“ رژيم شهري”پردازان نظريه  نظريه كالرنس استونو  استفن الكين
و بـازيگران متعـددي حضـور     داشـته  ينفعان مختلفي سـهم ذو  ها  ه گروامور شهرها،  ي هدر ادار
. گردنـد  لتي، غيردولتي و بخش خصوصي و مردمي را شامل مياين بازيگران، نهادهاي دو. دارند
ي ياهـ ها را به صورت نظام كند و رژيم رژيم شهري به قدرت به صورت پراكنده نگاه مي ي هنظري
 ي هكنشگران خصوصي ظرفيت موجود براي ادار هاي محلي و بيند كه از طريق آنها حكومت مي

سـاختاري را پيشـنهاد    ياين تئوري الگوي ).144:1385اكبري،( كنند امور را روي هم جمع مي
اجتمـاعي و   يهـا   ه گـرو كند كه همان الگوي حكمروايي شهري با اتكاء بر تمام بـازيگران و   مي

هدف اصلي اين نظريه جستجوي اين نكته است ). 36:1384ار،كاظميان،كپرهيز( اقتصادي است
خورند تا به اهداف خـود در   پيوند ميرقيب با يكديگر  يها  ه گروكه چگونه و تحت چه شرايطي 

به همين دليل است كه مفهوم حكمروايي جايگاهي كليـدي  . دست يابند  سياستگذاري عمومي
تئوري رژيم در پي تبيين و دستيابي به يك درك پيچيده از حكمروايي . يابد در اين تئوري مي

مي بوده و بر اهميـت  به عنوان ظرفيت عمل جمعي براي دستيابي به اهداف سياستگذاري عمو
هاي خود دخيل  ذينفع تأكيد دارد و آنها را در تحليل يها  ه گروبخش داوطلبانه مردمي و ديگر 

هاي  از ديگر مزيت. شود يعني همان چيزي كه از مفهوم حكمروايي به ذهن متبادر مي. كند مي
ـ    تئوري رژيم براي درك سـاختار قـدرت در اجتماعـات محلـي مـي      ر مفهـوم  تـوان تأكيـد آن ب

 هـاي مردمـي و داوطلبانـه، ذكـر كـرد      قتصاد و بخشا حكمروايي و پيوندهاي دروني حكومت،

  ).122-140:1380دودينگ،(
 ي هدولت و جامع ي هدر خصوص نوع رابط آدام اسميتاقتصاددانان سياسي كالسيك به ويژه 

بلكه راهي را  ،يز كندمدني پره ي همدني بر اين باورند كه دولت نه تنها بايد از مداخله در جامع
مدني  ي هرمز پيشرفت و توسعه در جامع. طي كند ،دهد مدني به آن نشان مي ي هكه جامع

  ).35:1379حاتمي زاده، ( دولتدر نهفته است نه 
. ند ا هجامعه مؤثر بود ي همدني در تغيير نقش دولت در ادار ي هگرايي و جامع هاي كثرت نظريه

گيري جمعي،  ميمازي و تصس ، فرايند تصميمها  ه گروميان گردش قدرت : مباحثي از قبيل
مديريت از پايين به باال ارتباط  و مشاركت بخش عمومي و خصوصي در كنار بخش دولتي

مدني  ي همعتقد است كه دولت و جامع گيدنز .گرايي دارند مدني و كثرت ي هزديك با جامعن
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ر ديگري را تسهيل كند، ولي در عين حال بايد در مشاركت با يكديگر عمل كنند و هر كدام كا
 ).90:1378،گيدنز( به عنوان يك عامل كنترل نسبت به ديگري عمل نمايند

، بيـانگر  »نقش دولت در جهان در حـال تحـول  « تحت عنوان 1997گزارش بانك جهاني در سال 
» آمـد دولـت كار «و حمايـت از  » دولت حـداقل «گرداني آشكار اين سازمان از نظريه قديمي  روي

طرفــداران دولــت كارآمــد بــر نقــش دولــت بــه عنــوان ). 56و21 :1378بانــك جهــاني، ( اســت
تأكيد دارند كه با اصول اقتدار حاكميت انحصاري   هروابط دروني و بيروني جامع ي هكنند هماهنگ

 .سازگار نيست

ات و دولت در جوامع شهري به لحاظ مناسب ي هكنند اثرات تعيين ي هها در زمين برخي نظريه
دولت و « ي هاز جمله نظري. اند ه دولت و شهر مطرح گرديد هاي اقتصادي ميان وابستگي

براساس اين نظريه، در كشورهاي خاورميانه و از جمله ايران، . توان ذكر كرد را مي» شهرنشيني
اداري خود هستند، با تشكيل  –نظام سياسي و اداري شهرها كه مركز واحدهاي سياسي

گيري جريان سرمايه و چه از نظر منابع تأمين مالي  رايي نوين چه از نظر جهتهاي اج سازمان
  ).20:1373رهنمايي،(اند  كلي دگرگون شده به ،دولت

هاي مختلف نهادي پراهميت بوده و در چند قرن و به ويژه در  دولت در طول تاريخ در سرزمين
دار فرايند  عموماً خود عهده ها از آنجا كه دولت. عصر حاضر، اهميت آن افزايش يافته است

اند و بازتاب  اجتماعي جوامع بازي كرده -اي در فرايندهاي اقتصادي اند، نقش عمده توسعه بوده
هاي جغرافيايي و مكاني به صورت دگرگوني فضاهاي  فضايي عملكرد و نقش دولت در پهنه

). 206:1382ري،اكب علي(جغرافيايي به طور عام و فضاهاي شهري به طور خاص آشكار است 
ريزي در  ريزي كشورهاي در حال توسعه نسبت به برنامه برنامه”بر آن است كه  آرتور لوئيس

در كشورهاي پيشرفته . كند ها تحميل مي تري را بر دولت كشورهاي پيشرفته وظايف سنگين
عه، اما در كشورهاي در حال توس. تواند برعهده كارآفرينان بگذارد دولت كارهاي زيادي را مي

دولت بايد مركز صنعتي ايجاد كند، در كشاورزي پيشرفت ايجاد كند، ارزهاي خارجي را به 
شدت كنترل نمايد و افزون بر آن، خدمات عمومي و يا قانونگذاري معمولي اقتصادي نيز بر 

  ). 20:1382ير، استيگليتز، مه(“ دولت است ي هعهد
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امروزه ديگر مديريت «: دارد ر بيان ميهاي شهري معاص در بازنگري نهادي چالش1پتسي هيلي
. »توان به شكل مدلي از حكمروايي باال به پايين، دستوري و كنترلي قلمداد كرد شهري را نمي

تفكر پيشين يا كنترل  ي هتوانند همان شيو هاي شهري ديگر مثل گذشته نمي حكومت
هاي بين  ادي، رقابتاي از جمله جهاني شدن اقتص تغييرات عمده. رويدادها را ادامه دهند
المللي و غيره  هاي بين گستره و نهادها و سازمان -هاي اقتصادي جهان شهري و ظهور بخش

روي داده است كه شهرها را به مقابله با مديريت شهري واداشته و راه را براي ظهور حكمروايي 
ه نيز عقيده دارد ك 2كالبچ). 185:1388پور، اسدي،  برك(شهري هموار ساخته است 

 ي هطور روزافزوني براي ناميدن فرايندهاي حكومت و ادار هاي اخير به حكمروايي در سال
شرايط  ي هكنند ، بيان»حكمروايي« ي هاز نظر وي واژ. رود امروزي به كار مي ي هجوامع پيچيد

كند  راند اما اكنون مذاكره مي حكومت قبالً حكم و دستور مي. جديدي از انجام امور است
  ).187:1381،پور برك(

ها و الگوهاي بسيار متفاوت و  حكومت شهري و حكمروايي شهري متضمن نگرش ي هدو واژ
. آورند شوند كه هر يك فرم و فرايند متفاوتي از مديريت شهري را پديد مي متمايز تلقي مي

از . به اين دو مفهوم پرداخته است 1973پردازي است كه در سال ، اولين نظريهالين برايان مك
اما . اي از نهادهاي رسمي و حقوقي با قدرت قانوني است مجموعه» حكومت«نظر او 

اي است كه هم  اين فرايند متضمن نظام به هم پيوسته. نوعي فرايند است» حكمروايي«
 ).37:پيشين(گيرد  حكومت و هم اجتماع را دربر مي

كنندگان  دان و حكومتشهرون ي هحكمروايي خوب به اداره و تنظيم امور محلي و ملي و رابط
متحد، حكمروايي خوب عبارت است از  براساس تعاريف برنامه سازمان ملل. توجه فراوان دارد

مديريت امور عمومي براساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادالنه و مشاركت 
  ).6:1385 ده،از اسماعيل( داري مردم در فرايند حكومت ي هگسترد

شركت «در معناي اول به مفهوم : معني وجود دارد دو مديريت شهري به ي همشاركت در عرص
مختص به همكاري بخش خصوصي با شهرداري، بر مبناي كسب  تواند است كه مي» كردن

                                                 
 

1. Patsy Healey 
2. Colebatch 
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با شهرداري تجلي  1همكاري بخش مردميمشاركت در  ،دومدر مفهوم و باشد سود اقتصادي 
بر مبناي انتفاع مالي بلكه  ور شهر نهام ي هقصد آن از مشاركت در ادار كه كند پيدا مي

، )NGOs(2هاي غير دولتي گيرد و اعضاي اين بخش در سازمان هاي اجتماعي صورت مي انگيزه
) C.B.O(4هاي مبتني بر جامعه محلي و سازمان) P.V.O(3هاي داوطلبانه خصوصي سازمان

  ).33 :1380اني،كاظميان، رضو( اند و هدف اين بخش همياري و خوداتكايي است متشكل شده
 ي همديريت آگاهانه ساختارهاي حكومتي با قصد تقويت حوز”نيز حكمروايي را  سرينيواس

شود،  حكمروايي شامل دولت مي«: تعريف ديگري معتقد استوي در . كند تعريف مي “عمومي
دولت، محيط سياسي و . رود اما با دربرگرفتن بخش خصوصي و جامعه مدني از آن فراتر مي

مدني،  ي هجامع. كند بخش خصوصي، شغل و درآمد ايجاد مي. كند مساعد را فراهم مي قانوني
 هاي فعاليتبراي مشاركت در  ها  ه گروكنش متقابل سياسي و اجتماعي را از طريق بسيج 

هدف اصلي حكمروايي خوب، تشويق كنش . كند اقتصادي، سياسي و اجتماعي تسهيل مي
  ).41:1381پور، برك(» متقابل سازنده ميان هر سه است

  

 ريزي و مديريت شهري ايران و الزامات حكمروايي شهري نظام برنامه

ريزي و مديريت شهري كشور، الزامات ناشي از اين نظام را در  كارهاي برنامه و بررسي ساز
سيستمي با  ي همديريت شهري به منزل. سازد كارگيري الگوي حكمروايي شهري آشكار مي به

با وجود تنوع . آيد هر شهر به شمار مي ي هريزي و ادار اصلي برنامه ي هشاكل، ريجامعيت و فراگي
توان  هاي موجود به اين موضوع دارد، مي مفهومي مديريت شهري كه ريشه در تنوع نگرش

را به عنوان فصل مشترك و عام » شهريمديريت جامعيت و فراگيري سيستم « تأكيد بر
در اين مفهوم مديريت شهري بايد . تنتاج و معرفي كردتعريف شده در رويكردهاي جديد اس

                                                 
 
-Private Not-for(خصوصي غيرانتفاعي  و بخش) Social Sector(اجتماعي  اين بخش به اسامي ديگري؛ مانند بخش. 1

profit Sector  (شود خوانده مي.  
2. Non-Governmental Organization  
3. Private Voluntary Organization 
4. Community Based Organization 
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مديريت  .تمام سيستم شهري اعم از فضاي كالبدي و عملكردي آن را تحت پوشش قرار دهد
  )114:1385نظامي،  حافظ(شهري مترادف است با همه بازيگران عرصه حيات 

در برخي از  ،رض شوداجرا ف ، وريزي برنامه ،گيري اگر مديريت شهري مركب از سه عنصر تصميم
گيري  هاي ديوانساالري متمركز است و در برخي ديگر با بهره در قالب رويه ها فعاليتاين  ،جوامع

عنصر  سه ،ساالرانهديوان ي هدر روي. شود هاي مردمي و نهادهاي نامتمركز انجام مي از مشاركت
مشاركتي اين عناصر در  ي هاما در روي. مذكور در اختيار مقامات انتصابي دولت مركزي است

، هاي غيردولتي سازمان(نهادهاي مردمي  ،)شورا و شهردار منتخب(دست مقامات انتخابي 
  ).7:1381ايماني جاجرمي،( هستند) هاي خصوصي هاي محلي و شركت تأهي

 برشهري در ايران، به صورت متمركز بوده و نظارت  يريزي و مديريت توسعه نظام برنامه
هاي دولتي و عمومي در سطح ملي و  از طريق سازمان ها امور آن ي هادار و شهرها ي هتوسع

  . گيرد محلي صورت مي
ايران در كشورهاي جنوب آسيا و از جمله مديريت شهري  هاي مشترك خصيصهبرخي  باناشري

  :دارد بيان ميبدين شرح را 
 تصميمات مربوط به توسعه از باال به پايين هستند. 

  گيرد هاي تمركززدايي انجام مي سياست» اركردي نمودنك«كوشش ناچيزي براي. 

 هاي  گيرندگان حكومت در ميان شهروندان و تصميم هاي مدني آگاهي از حقوق و مسئوليت
 .محلي بسيار ضعيف است

       فـرخ  ( گيـرد  كوشش اندكي براي بسيج و به حـداكثر رسـاندن منـابع محلـي صـورت مـي
  ). 43:1379،حساميان به نقل از باناشري

  
اقتصادي، طي  -هاي اجتماعي ريزي ها و برنامه گذاري قاطع دولت مركزي در سياست ي هداخلم

مدني را در شهرها بدنبال  ي ههاي محلي و نهادهاي جامع ضعف شديد مديريت ،نيم قرن اخير
عنوان مثال با وجود اين كه حتي در نخستين قانون شهرداري ايران به  به. داشته است

نظام مديريت  ي هعمد ي هامروزه خصيص ،ها توجه شده بود رد شهرداريفرابخشي بودن عملك
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آن مسئول تحقق  ي هشهري كشور بخشي بودن آن است كه در يك وزارتخانه و واحدهاي تابع
  ).56:1380كاظميان، رضواني،(است عملكردي خاص 
كدام از  هاي متعدد و نقش هر گيري بازوهاي اجرايي دولت در قالب وزارتخانه تكوين و شكل

اي از طريق دو اهرم اصلي به تحول ساختاري و كاركردي  هاي منطقه آنها در تحوالت نظام
  . شهرهاي كشور منجر شد

 ي هسال 5هاي  اجتماعي در قالب برنامه -ريزي بخشي توسعه اقتصادي ها با نظام برنامه اين اهرم
راني و جاري متعدد در هاي عم اجتماعي و فرهنگي كشور و تخصيص بودجه -توسعه اقتصادي

نظام  ي هكرد و از طريق توسعها عمل مي هاي مختلف اقتصادي در اين برنامه قالب اهداف بخش
ساالري جديد و عملكرد اقتصادي آن در قالب پرداخت حقوق به كارمندان دولت كه  ديوان

ور گرفت بر ساختار و عملكرد شهرهاي كش از جمعيت شهرها را دربرميقابل توجهي بخش 
  ).23:1373 ،رهنمايي( اثرگذار شد

سازمان توليدي كهن كشور و هجوم سرمايه و كاالهاي خارجي از  از طرف ديگر فروپاشي
به دولت  ،و ورود درآمدهاي نفتي به عنوان منبع اصلي درآمد دولت از سوي ديگر ،سويي

دولت  ي هخزان ،با پيدايش درآمدهاي نفتي. موقعيتي بخشيد كه در تاريخ كشور سابقه نداشت
و با فروپاشي سازمان سنتي  شدنياز از توليد جامعه  دولت بي ،نده گرديدكنفتي آ ي هاز سرماي

دولت قانونگذار و مجري به دولت كارفرما و روزي بخش نيز . جامعه به دولت وابسته شد ،توليد
  ).151:1375 ي،حبيب( شدتبديل 

 ي همهمي بر دولت و تمايل آن به توسع داراي تأثيرات ،رانت خارجي حاصل از درآمد نفت
استقالل دولت از جامعه . يكي از مهمترين اين تأثيرات تقويت استقالل آن است. استاقتصادي 

اجتماعي را بدون درنظر گرفتن  - هاي اقتصادي دهد كه سياست اين امكان را به دولت مي
  .)64:1378حاجي يوسفي، ( منافع جامعه در پيش گيرد

ي و كيفي شهرنشيني نيز گرديد، ، افزايش درآمدهاي نفتي موجب گسترش كماز طرف ديگر
عمراني، پرداخت حقوق و دستمزد به  هاي گذاري، اجراي برنامه زيرا دولت از راه سرمايه
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كاركنان دولتي، پرداخت يارانه به اقالم توليدي و مصرفي، پرداخت مستمري به افراد تحت 
  ).23:1373رهنمايي،( است شدهرنشيني شه ي هپوشش، در واقع باعث توسع

 اقتصادي ديگر كه هاي فعاليتها، بيمه، صنايع كليدي، تجارت خارجي و انواع  ملي كردن بانك
 ي هاندازه و گستر موجب قانون اساسي به نهادهاي ذيربط واگذار شده بود بر حجم، به

ال و امالك و تعطيل ها، امو همزمان با آن ضبط و توقيف سپرده .دولت افزود هاي فعاليت
هايي كه به افراد و نهادهاي خصوصي وابسته به رژيم گذشته تعلق داشتند و انتقال  خانه تجارت

 ،مالي دولتي جديد يا بنيادهاي خيريه -هاي اقتصادي به بنگاه ها همه آن امالك و سپرده
  .)7:1382 آموزگار،( دولتي را به نيروي مسلط در اقتصاد ايران مبدل ساخت بخش

. در  اختيار دارد منابع ثروت كشور را% 84دترين كارفرماست و حدو حاضر دولت اصلي در حال
يك  با توجه به عملكرد و ماهيت دولت در ايران، دولت بيش از اين كه يك دولت كارگزار باشد،

  .)115:1383رهنمايي، ( دولت كارفرما است
ان حاكي از تمركزگرا بودن آن است و ريزي و مديريت شهري در اير ارزيابي تجربيات برنامه

 هاي عمومي و دولتي در سطوح ملي، هدايت و مديريت توسعه شهرها از طريق سازمان
قانوني، ساختاري،  ي هاين نظام داراي تنگناهاي عمد .پذيرد اي و محلي انجام مي منطقه

يان انسان، فضا و عليرغم تالش براي برقراري تعادل م عملكردي و ارتباطات بين سازماني است
  ).78:1383حناچي، ( سرزمين به تمركز بيشتر انجاميده است ي هو فعاليت در پهن
ريزي و  گيري، برنامه تصميم(و متمركز، به سبب تمركز تمامي امور حاكميت  در دولت فراگير

اي براي مشاركت و همكاري فراهم نيست و هرگونه تالش  عرصه در يك كانون قدرت،) اجرا
  .)8:1381ايماني جاجرمي،( اد چنين ساز و كارهايي با شكست مواجه خواهد شدبراي ايج

شهري در ايران داراي سيستمي جوان و متمركز با نوع  ي هريزي و مديريت توسع نظام برنامه
نقش  ،بودن و ديگري بخشي ،اصلي آن يكي ي هدو مشخص. است ارتباطات از باال به پايين
ها و  انمساز. استريزي توسعه شهري  ي در فرايند برنامههاي محل كمرنگ مردم و سازمان

هاي فرابخشي بر اين فرايند تأثيرگذارند  شامل سازمان ،نهادهاي گوناگون از سطح ملي تا محلي
اي كه نظام كنوني به لحاظ قانوني، ساختاري، عملكردي و اجرايي دارد،  و مشكالت عديده
  ).79:1383حناچي،( ناپذير ساخته است ابهاي معمول را امري اجتن بازنگري در شيوه
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تغيير نگرش روشن نسبت به نقش دو بخش دولتي و  در ديدگاه جديد مديريت شهري،
اين نگرش، نقش اصلي دولت را در . جامعه مورد تأكيد است ي هخصوصي در فرايند توسع

 ي هتردافزايش توان بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و نيز ايجاد تسهيالت براي فعاليت گس
  . داند هاي مختلف جامعه مي آنها در بخش
دولت از طريق وضع قوانين و مقررات و ايجاد چارچوب نهادي و مالي الزم براي  ،در اين زمينه

 ي هنوآوري و خالقيت را كه الزم ي هتوانمند ساختن بخش خصوصي و نهادهاي مردمي زمين
گر تأكيد اصلي مديريت شهري بر به عبارت دي. آورد توسعه اقتصاد شهري است فراهم مي

سازي و توانبخشي در سطوح محلي  هاي راهبردي براي ظرفيت هاي مناسب در بخش سياست
  .)12:1375اردشيري، ( هاي عظيم عمران شهري است به جاي اجراي پروژه

  

  هاي تاريخي  شهر، شهروندان و دولت در چالش
. شود ر و مديريت شهري تشكيل ميشهروند، كالبد شه :ركن اصلي 3شهر و حيات مدني از 

انسان به دليل . شهروند و مديريت شهري ماهيت فاعلي و كالبد شهري ماهيت انفعالي دارد
فطرت اجتماعي خود ميل به شهروندي دارد و نيازمند حيات مدني است و مديريت شهري 

مديريت شهر، شهروند و . )1379،4بهشتي، ( مكلف به ساماندهي و مديريت كالبد شهر است
فضاي  شهر، شهري به عنوان مفاهيمي هستند كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند، چرا كه

شهروندان به عنوان ساكنان اين فضا . كند سكونت با كاركرد و ويژگي خاص خود را تداعي مي
را برعهده دارد دو  تعامل و ارتباطات متقابل بين اين يتشوند و مديريت شهري مسئول تلقي مي

  ).131:1387صرافي، عبداللهي،(
شناختي متفاوتي نسبت به مفاهيمي چون مـردم و   شناختي و جامعه مفهوم شهروندي بار انسان

ــت دارد ــهروند . مل ــم ش ــد فه ــت  ي،كلي ــان حكوم ــبات مي ــونگي مناس ــدگان و  درك چگ كنن
ث يابـد و از حيـ   دولت معنا مي ي هشهروندي در تقابل با پديد ي هپديد. شوندگان است حكومت

شهروندي را در رابطـه   ي هوقتي پديد. دولت و جامعه مرتبط است ي همحتوايي به كيفيت رابط
عضويت  ي هشهروند به واسط .از حقوق و تكاليف اين دو آگاهي يابيم بايد م،با دولت تعريف كني
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يابـد و   بر روي تصميمات مديران را مـي قابليت نفوذ و تأثيرگذاري  ي،و فعاليت در نهادهاي مدن
   .)8 :1382حسام،( پندارد خود را بر سرنوشت خويش مسئول مي

امور شهرها يكي از الزامات زندگي شهري است و هنگامي تحقق  ي همشاركت شهروندان در ادار
تبديل » شهروند«به » شهر«يابد كه شهرنشينان از حالت افراد ساكن در مكاني به نام  مي

هاي اخالقي  يزي دموكراتيك و توجه به آرمانر با دفاع از ضرورت برنامه كونل مك. شوند
 ي هرساني و ارتباطات خوب در عرص مشاركت فقط مربوط به اطالع موضوعِ«: نويسد مي

 و اي از افراد عنوان مجموعه مردم به ي هريزي نيست بلكه به گشودن حكومت به سوي عام برنامه
  .)53:1380،كونل مك به نقل از مهديزاده( »شود تقويت كنش متقابل نيز مربوط مي

با اين . مفاهيم شهروندي و حكمروايي خوب، چند سالي است كه در كشور مطرح شده است
وجود، بستر مناسبي براي اجراي اصول حكمروايي خوب، چه از طرف دولت و چه از طرف 

براي مقابله با اين مسئله، ). يعني واگذاري برخي اختيارات به سطح محلي(مردم وجود ندارد 
يد ضمن تقويت فرهنگ خود مديريتي در شهروندان، فرهنگ همكاري متقابل در كارگزاران با

لزوم دستيابي به حكمروايي خوب، ايجاد جوامع . حكومت مركزي و كارگزاران محلي ايجاد شود
مقيمي، (به طوري كه تعامل بين دولت، مردم و بخشهاي خصوصي صورت گيرد  ،مدني است

9:1382.(  
 2/48 به نفر ميليون 6 از 1385تا 1335 جود افزايش جمعيت شهرنشين از سالدر ايران با و

هنوز قسمت  ،شهر 1018شهر به  199همچنين تعداد شهرها از  )برابر 8 حدود( نفر ميليون
گسترش شهرها و تنوع روابط . هستندبهره  ها و حقوق شهروندي بي اعظم جامعه از سنت

در آنها از جمله مسائلي است كه مديريت شهري در سياسي و فرهنگي  ي،اقتصاد ي،اجتماع
در ايران هنگامي تحقق خواهد يافت كه  “يشهروند”گمان فرهنگ  بي. استايران با آن مواجه 

پيوند ميان  .)14:1379تبار، علوي( به شهروندان مسئوليت شركت در امور جامعه واگذار شود
در واقع مديريت . استتاريخي اين كشور ترين مشكالت  يكي از پيچيده ،دولت و ملت در ايران

ها و  حكومت تأثير  تحتهاي مختلف تاريخي  امور شهرها در دوره ي هشهري و ادار
  .هاي حاكم بر جامعه دستخوش تحول و دگرگوني شده است ايدئولوژي
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امور شهرها را در سه مقطع زماني به  ي هادار ي هدولت و شهروندان در زمين ي هدر ادامه، رابط
  :دهيم رح ذيل مورد بررسي قرار ميش
  
  از ابتدا تا انقالب مشروطيت .1

وجود معبد در مركز شهر  ي هدهند سياسي شهرهاي دوره عيالميان نشان ـ ساختار اجتماعي
شدند، اين معابد نقش مهمي در اداره امور شهرهاي آن  معابد توسط كاهنان اداره مي. است

ماد و هخامنشيان، توسط  ي هشهرها در دور ).130:1351ايوانف،( اند نموده روزگار ايفا مي
 مالكاناين گروه توسط پادشاه، ). 7:1379نظريان،( شد حاكمان محلي و داوران شهري اداره مي

دادند حمايت  بزرگ، امراي نظامي و بازرگانان مهم كه بانفوذترين طبقات جامعه را تشكيل مي
  ).103:1376 خيرآبادي،( شدند مي

سلوكيان، آداب و رسوم و سنن  برپايي پادشاهيو به ايران  مقدونياسكندر  ي هحملپس از 
شهر از  ي هادار “يپوليس” ي هشيو. ايراني شد ي هزندگي اجتماعي و سياسي يونانيان وارد جامع

ثروت و  ي هكرد و اعضاي آن بر پاي در برخي شهرها، مجلس سنا شهر را اداره مي .آن جمله بود
در روزگار پارتيان،  ).53:1379تبار، علوي(شدند  ارايي و دانايي انتخاب ميخرد و به عبارتي د

پوليسي اداره  ي هشهرهايي كه به شيو. شهرها بر تابعيت پادشاه قرار داشت ي هسياست ادار
شديد طبقاتي بودند كه بيشتر با توسل و مراجعه  ي هشدند، گرفتار تضادهاي دروني و مبارز مي

ظهور دولت ساساني،  ).122:1383سعيدنيا،(كردند  را حل و فصل مي به شاه، اختالفاتشان
و تشكيل شاهنشاهي نوين با روش و رسوم ) پارتيان( منجر به از بين رفتن تسلط ايرانيان شرق

شرايط زندگي عمومي و اداري شهرهاي كشور دستخوش تغييرات گوناگون شد، . تازه گرديد
ت پوليسي نداشتند و شهرهاي پوليسي قديمي هم طوري كه شهرهاي جديد ساساني تشكيال به

  ). 321-323:پيشين( در زمان ساسانيان تشكيالت خود را از دست داده بودند
ولي به اين معني نبود كـه   اجتماعي گرديدـ  ورود اسالم به ايران باعث تحوالت عميق سياسي 

ذب اسـالم، توانسـتند   فرهنگ خود را از دست بدهنـد، بلكـه بـا حفـظ آن و جـ      كامالً ها ايراني
ساختار اداري سياسي شهرها تابع مقرراتـي شـد   . اسالمي بوجود آورند ـايراني تركيبيفرهنگ 
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بينـي اسـالمي،    سالمي معتقد بـه جهـان  اشهروند شهر دوران . كه ناشي از شريعت اسالمي بود
حبيبـي،  ( سـت هـا بـوده ا   فقط و فقط فرمانبردار احكام اسالمي، امام، خليفه و يا نمايندگان آن

امـور   ي هادار ي هگيري حكومت ساماني در قـرن دوم هجـري قمـري، شـيو     با شكل ).40:1375
 شـد  هر ناحيه از كشور در دست يك امير محلي اداره مـي . الطوايفي گرديد كشور گرفتار ملوك

هـاي ديـواني اعمـال     دولت مركزي نيز قدرت خـود را از طريـق دسـتگاه    ).147:1381نوذري،(
بـه طـور كلـي در    . شـود  امور اثر چنداني ديده نمي ي ههاي مردمي در ادار از مشاركت. نمود مي

ملـت  . دوران بعد از اسالم ميـان نظـام حقـوق شـرعي و حقـوق سـلطنت تعـارض ايجـاد شـد         
توانست با ملت به عنـوان   گرفت اما سلطنت نمي مشروعيت وجودي خود را از فرهنگ ايران مي

سـبب ايـن كـه در تـاريخ ايـران نهادهـاي سياسـي        . ار كنـد مشروعيت خود پيوند برقـر  اءمنش
ها و تعـارض  اين بود كه شكاف ،شد در نطفه خفه مي» نهادي«توانستند تثبيت شوند و هر  نمي

  ).152:1380ي،طباطباي( كرد ميان ملت و حكومت ژرفاي بيشتري پيدا مي
. ت بيشتري پيـدا كـرد  امور اقتصادي و اجتماعي شد ي هكلي دخالت دولت در ه،در دوران صفوي

كه در ي، ترين كارمندان دولت شاه بود و در قاعده نيز پايين ي،در رأس دستگاه اداري و استبداد
اجرايي  ي هبدن). 121:1380وطنخواه،( كردند كار خود در مقابل مردم مستقل عمل مي ي هحيط

 نگريسـت  مـي حكومت قاجار هر فكر و انديشه جديدي را با ترديد و خطـر تهديـد بـراي خـود     
پيروزي مشروطيت به صـورت   شكل حكومت ايران قبل از). 51: 1383 حسيني، ، شاهرهنمايي(

در اين . به طوري كه تمامي قدرت و اختيارات در دست شاه قرار داشت. سلطنت استبدادي بود
مقـدم،   شـكيبا ( امور محلي و مملكتي نداشتند ي هاني در اداردسيستم حكومتي مردم نقش چن

سنگين دولت بر امور جامعه اجـازه نـداد كـه بخـش      ي هساي ،تا انقالب مشروطه). 205 :1374
تدريج نهادينه شود و در امور اقتصادي و اجتماعي نقشي درخـور و   خصوصي در طول زمان و به

  .)42:1373،اسالمي بيگدلي( جا ايفا كند به
  
  يت تا انقالب اسالمياز انقالب مشروط .2

مشروطيت . همترين عاملي بود كه در انقالب مشروطه تجلي يافتتضاد ميان حكومت و مردم م
قوانيني كه در همان . توان مهمترين چالش اجتماعي در تاريخ معاصر ايران به شمار آورد را مي
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بيشتر نيازهاي حقوقي و قانوني  د،ملي به تصويب رسي تشكيل مجلس شوراي ي ههاي اولي سال
 ثبيت جايگاه حقوقي آنان قدم برداشتتعمده در مسير وربه طداد و شهروندان را مدنظر قرار 

  .)54:1383رهنمايي،(
به مردم   را گاه نظام سياسي حاكم اجازه و فرصت مشاركت پيش از انقالب مشروطيت هيچ

. شد داد و كشور به شكل خودكامه و تنها براساس نظر شاه و اطرافيان نزديك او اداره مي نمي
د كه با الهام از تحوالت كشورهاي اروپايي مانند فرانسه در ايران نخستين الگوي مشاركتي جدي

خورشيدي صادر  1285مرداد 13فرمان مشروطيت كه در. مجلس شوراي ملي بود د،پياده ش
امور را حق آنان  ي هكرد كه حكومت، مشاركت تمامي افراد در ادار شد، حكايت از اين امر مي

  . داند مي
هاي  هاي مشروطيت مصادف با آخرين سال خواهي ي آرمانخورشيد1304تا  1284از سال 

هاي ايالتي و  بعد از قانون انجمن. سلطنت خاندان قاجار و روي كار آمدن حاكميت پهلوي است
قانون بلديه يا به  ).34:1388حسيني، (برداري از قوانين ساير كشورها بود  كه گرته واليتي

اين قانون حكم به . به تصويب مجلس ملي رسيد 1286تعبير امروزي قانون شهرداري در سال 
 در اين قانون مديريت شهرها به هيأت بلدي واگذار شده بود. كرد تأسيس بلديه در شهرها مي

  ). 149:1374فيضي،(
 - شود كه از جهت اجتماعي شروع مي 1304امور ايران از  ي هگيري مدرنيزاسيون در ادار شكل

دولت با لغو قانون 1309در سال . انجامد ر شهري و محلي ميامو ي هسياسي به تغيير الگوي ادار
ها را  طور رسمي نظارت و هدايت شهرداري ها، به و تصويب قانون جديد شهرداري) 1286(بلديه 

مالكان،  ي هگان طبقات سه ي هلبه وسي اعضاي انجمن بلدي،. برعهده وزارت كشور گذاشت
توسط وزارت  بلديه نيز مستقيماً ي هئيس ادارشدند و ر بازرگانان و اصناف شهر انتخاب مي

سياسي كشور سبب گرديد  -نظام متمركز اداري ).200:1374طاهري،( شد كشور منصوب مي
امور شهرها منجر  ي هتوانست به مشاركت بيشتر مردم در ادار ها و مصوبات قانوني كه مي برنامه
  .دبه اجرا در نياي، هرگز به طور كامل شود
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  سالمي تا به امروزاز انقالب ا .3
تر  كنندهو تعيين بيشتر) امور شهرها ي هو ادار(نقش دولت در اقتصاد  1357 ،بعد از انقالب بهمن ماه

مالكيت و تصدي دولتي شكل  ي،اقتصاد هاي فعاليتموجب گرديد تا در اكثر  1357نقالب ا .شد
اموال وابستگان  ي هد مصادراقتصادي در كنار رون هاي فعاليتكردن بسياري از  بگيرد و روند ملي

  ).15:1383مظاهري،( هاي اقتصادي را در دست بگيرد نظام قبلي بخش بزرگي از تصدي
اهداف انقالب اسالمي تالش  از جملهامور شهرها،  ي همشاركت شهروندان در ادار ي هدر زمين

راهاي بر اين اساس تشكيل شو. امور است ي هبراي افزايش مشاركت و دخالت مردم در ادار
مجلس شوراي اسالمي با تصويب قانون تشكيالت شوراهاي . اسالمي مورد توجه قرار گرفت

حدود اختيارات و وظايف شوراهاي اسالمي را مشخص  ،طرز تشكيل ،)61اول آذر (اسالمي 
ثري در جهت استقرار شوراها و حركت به سوي تمركززدايي برداشته ؤترتيب قدم م كرد و بدين

  ).106:1380برنامه ريزي، عاتمركز مطال( است
 به ها در دولت و سازمانهاي وابسته به آن حاضر جلوگيري از تمركز وظايف و مسئوليت در حال

مورد توافق تمام رهبران و مديران نظام  تقريباً ت،هاي ملي درآمده اس صورت يكي از ضرورت
هاي  تقويت سازمان هاي اساسي در راه تشكيل شوراهاي شهر كه يكي از موفقيت. قرار دارد

فرصت د، رو امور شهرها به دست مردم و نمايندگان آنها به شمار مي ي همحلي و سپردن ادار
 هاي فعاليتمغتنمي در جهت نهادينه كردن مشاركتهاي مردمي و حضور فعال شهروندان در 

  .)29- 30: 1378 ،فريور صدري(است  امور شهرها ي هتوسعه شهري و ادار
  

  ها و تمايزات  ي؛ ويژگيهرش خوب حكمروايي
هاي  انطباق نيازها و خواسته گويي به نيازهاي گوناگون شهري و عدم ها در پاسخ با ناتواني دولت

امور  ي هپذيري بيشتر در ادار هاي ارائه شده و ضرورت مسئوليت ها و برنامه شهروندان با طرح
ي از حكمروايي شهري مطرح شده نگرش نوين ي هشهرها بر پاي ي هشهري، امروزه الگويي از ادار

امور  ي همدني و بخش خصوصي را به مشاركت در ادار ي هبلكه جامع ،است كه نه تنها دولت
مستقيم  ي ههاي مركزي در ادار كارآيي كافي دولت در واقع پس از اثبات عدم .خواند مي  شهر فرا

 ي هطلبان هاي منفعت روي شدن آثار و عواقب منفي ناشي از زياده نيز روشن بخش عمومي و
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بخش خصوصي، اكنون منافع ناشي از مداخله و همكاري نهادهاي محلي و غيرانتفاعي با 
  ).33 :1380كاظميان، رضواني،( اي قرار گرفته است ايندهزنهادهاي رسمي مورد توجه ف
به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده، موضوع حكمروايي  1980 ي هيكي از مباحث مهم كه از ده

. جديدي است كه جايگزين مفهوم حكومت شده است ي هحكمروايي ايد. وب استخ
هاي از باال به پايين و آمرانه كه توسط دولت مركزي صورت  گذاري ها و سياست ريزي برنامه
پذيرفت، توسط مديريت مشاركتي كه مبتني بر حكمروايي خوب است به چالش كشيده شده  مي

اين مفهوم بر . مدني مبتني است ي هياري حكومت و جامعمفهوم حكمروايي خوب بر هم. است
 ي هها به جاي آن كه به تنهايي مسئوليت كامل ادار اين اصل بنيادي استوار است كه حكومت

جامعه را در تمام سطوح برعهده گيرند، بهتر است در كنار شهروندان و بخش خصوصي و 
با اين . شوند جامعه محسوب مي ي هئول ادارعنوان يكي از نهادها يا عوامل مس نهادهاي مردمي به

جامعه را در سطوح ملي، محلي و شهري  ي هساز توسع كننده و زمينه تعبير، حكومت نقش تسهيل
 ي همدني، به عرص ي هتر آن، جامع با ورود شهروندان و به مفهوم سازمان يافته. كند ايفا مي
يك نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرايند  كشور از ي هگذاري، جريان ادار گيري و  سياست تصميم

  .مردم ساالر و مشاركتي تبديل خواهد شد
هاي محوري جغرافياي انساني و علوم  ميالدي، حكمروايي به يكي از واژه 1990 ي هدر طي ده

عمل يا فرايند حكومت «: تعريف سنتي اين اصطالح، عبارت است از. سياسي تبديل شد
دارد كه اخيراً  بيان مي جانستون. وايي با حكومت مترادف استدر اين تعريف، حكمر. »كردن

در مورد اين اصطالح، . شود در كاربرد متداول دانشگاهي اغلب حكمروايي از حكومت متمايز مي
در . ها است »سازمان«نخست، مربوط به ماهيت : توان تشخيص داد دو كاربرد گسترده را مي

اي از نهادها و بازيگران در توليد  طيف گسترده اين كاربرد، حكمروايي به عنوان دخالت
هاي دولتي ظاهراً  هاي غيردولتي، سازمان اين طيف شامل سازمان. شود ها تعريف مي سياست

هاي اجتماعي و همچنين آن دسته از نهادهاي دولتي  هاي خصوصي، جنبش مستقل، شركت
در اين تعريف،  .شوند طور سنتي به عنوان بخش رسمي حكومت تلقي مي است كه به

اين . آيد هاي آن به شمار مي تر از حكومت است و حكومت يكي از مؤلفه حكمروايي گسترده
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هاي اجتماعي پيچيده و  سازي نظام اين نكته است كه هماهنگ ي هتعريف تا حدي تأييدكنند
تقابل دولت نبوده، بلكه همواره مستلزم روابط م ي هعهد گاه تنها به جامعه هيچ ي ههدايت توسع

روند و  بيشتر محققان از اين هم جلوتر مي. ميان طيف بازيگران دولتي و غيردولتي بوده است
هاي  دارند كه در فرايند عمومي حكمروايي، اهميت دولت كاهش يافته است و سازمان اظهار مي

  .اند تري يافته غيردولتي نقش نسبتاً مهم
در اين كاربرد، . شود ها مربوط مي »زمانروابط ميان سا«كاربرد ديگر حكمروايي به ماهيت 

بر خالف كنترل از باال به پايين كه در . اي از نظم و ترتيب است حكمروايي شامل شكل ويژه
فردي در نظم بازار،  ي هنظم مبتني بر سلسله مراتب وجود دارد و همچنين بر خالف رابط

خود «حكمروايي يعني . ستها ا ها و شراكت حكمروايي مستلزم برقراري نظم از طريق شبكه
پذيرند، معموالً به تغيير  نظراني كه اين كاربرد را مي صاحب. »دهي روابط بين سازماني سازمان

كنند  به حكمروايي اشاره مي) سلسله مراتب(در ماهيت نظم در جوامع معاصر، از حكومت 
  ). 189:1388پور به نقل از جانستون ، برك(

تر از دولت و حكومت  دارد كه مفهوم وسيع ا مفهوم حكمرواييمدني پيوندي نزديك ب ي هجامع
حكمروايي به شكل جديدي از مديريت جوامع . دهد مي به دسترا در شرايط دنياي امروز 

هاي جامعه مدني است و به همين دليل  ها و ارزش ها، نياز شود كه سازگار با ويژگي گفته مي
  .) 26 :1386زاده، مهدي ( ناميد “حاكميت مدني”توان آن را نوعي  مي
مدني و دولت،  ي هبين جامع ي هرابط”اند  و همكاران حكمروايي را چنين تعريف كرده ارنيكمك

 ,MC. Carney, P. & Others( “شوندگان شوندگان، حكومت و حكومت بين حكمرانان و حكمراني

مشـي اعتـدال    هاي نئوكالسـيك و نئـوليبرال،   در حكمروايي مطلوب برخالف ديدگاه .)1995:5
مناسـب و همكـاري و مشـاركت دولـت بـا بخـش خصوصـي و         ي هانتخاب شده و حجم و انداز

در اين رويكرد، دولت در مقام سكاندار كشـتي توسـعه اسـت كـه     . مدني مدنظر است ي هجامع
. كنـد  ترين مسير را براي نيل به توسعه تعيين مي ترين و سريع براساس اطالعات مكتسب، كوتاه

اندازد، بخش خصوصي است و ايـن دو در   اي كه كشتي را در مسير فوق به راه مي كهموتور محر
پايـدار توسـعه را بـه     ي همدني، قادر خواهند بـود چرخـ   ي هصورت مشاركت ساختارهاي جامع

  ).13:1380اوانزا،(حركت درآورند 
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:ستنتاج كردتوان ا تعاريف گوناگون حكمروايي، مباني مشترك زير را مي ي هاز تحليل و مقايس  

 .تر و فراگيرتر از حكومت شهري است حكمروايي شهري، مفهومي گسترده −

آنكه  شهر است، حال ي هها و نهادهاي رسمي ادار اي از سازمان حكومت شهري، مجموعه −
 .حكمروايي شهري نوعي فرايند و ارتباط ميان حكومت شهري و شهروندان است

 .گيرد بر مي مدني را در ي هحكمروايي شهري هم حكومت شهري و هم جامع −

تحقق حكمروايي شهري مستلزم كنش متقابل بين نهادهاي رسمي و دولتي و نهادهاي  −
 .مدني است ي هجامع

 .عمومي تأكيد دارد ي هحكمروايي شهري بر حقانيت و تقويت عرص −

 ي همدني در مديريت و ادار ي هحكمروايي شهري به دليل شركت نهادهاي گوناگون جامع −
 ).191:1388پور، اسدي، برك(ها منجر شود  تواند به سازگاري منافع و رفع تعارض شهر، مي

  
گويي، حاكميت قانون،  مشاركت، برابري، شفافيت، پاسخ: معيارهاي حكمروايي خوب عبارتند از

گرايي، اثربخشي و كارايي، بينش استراتژيك، مديريت عمومي قوي، مديريت  دهي، وفاق پاسخ
 ي هها، مداخل گيري ايي منابع و اختيارات، دسترسي برابر به منابع و تصميمصحيح، تمركززد يمال

مشخص  ).1: 1388پور به نقل از راكودي، برك(مدني و شهروندي، فراگيري و همه شموليت 
اي از  ن است كه ما در كشورمان به چه درجهآ ي هدهند ها نشان كردن هر كدام از اين معيار

  .ايم حكمروايي رسيده
كند كه شهروندان  جهاني، حكمروايي خوب را تالش براي ايجاد محيطي نهادي تعريف مي بانك

در . كنند تعامل برقرار مي ،امور دولتي از سوي ديگر ي هو بدن ،در آن محيط ميان خود از يك سو
ها، فرايندها و نهادهايي است كه به  متحد، حكمروايي خوب شامل مكانيزم ملل ي هتوسع ي هبرنام
و نهادهاي مدني منافع خود را محقق و تعهدات خود را برآورده  ها  ه گروآن شهروندان،  ي هواسط
، براي حكمروايي )1997(متحد  ملل ي هتوسع ي هها و اصولي كه برنام برخي ويژگي. سازند مي

محوري، مسئوليت، قانون  گويي، اجماع مشاركت، شفافيت، پاسخ: عبارتند از است  خوب برشمرده
  ).90:1386زاهدي،(و بينش استراتژيك محوري 
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  :هستنداهداف حكمروايي شهري، به شرح ذيل 
 ها، نهادها، جوامع محلي؛  بازساخت جامعه مدني براي تقويت و اعتالي بيشتر سازمانـ 

 اجتماعي، قومي و فرهنگي در شهرها؛ يها گزيني كاهش فقر و جداييـ 

 .ن شهرهاهاي سياسي درو يندان منافع در فرافراد و صاحبا ي هفزايش مشاركت و مداخلاـ 

  
بهبود كيفيت  ،كاهش فساد: از قبيلتر نيز اهداف عملياتي  طور خاص حكمروايي شهري به

يجاد فرصت و امكان ا ،حفظ دموكراسي ،شهروندان ي همعاش و افزايش امكان زندگي براي هم
اعتالي امنيت، برابري و  ،ها و آمالشان در زندگي دادن خواسته براي مردم به منظور نشان

 ).5:1386،كاظميان( كند دنبال ميري را پايدا

يكي از اهداف اصلي رويكرد حكمروايي اين است كه ساكنان شهرها از يك شهروند انفعالي به يك 
جان نيستند بلكه  گرش، شهروندان اشياء بيندر اين . پذيرتبديل شوند شهروند فعال و مسئوليت

در . گذاري دخالت دهد و دولت بايد آنها را فعاالنه در تمامي مراحل سياستفعال هستند  يعامالن
امور خود  ي هرود كه در مديريت و ادار كردن فضاي رقابتي، از شهروندان انتظار مي واقع با فراهم

در اين زمينه . پذير بوده و اقدامات ضروري جهت بهبود امور خويش را به انجام رسانند مسئوليت
در واقع حكمروايي شهري با خالقيت فراوان، سياست از پايين . شود مطرح مي “مندسازيتوان”مفهوم

مراتبي و سياست از باال  هاي خودسازماني را توسعه داده و رويكردهاي سنتي سلسله به باال و شبكه
  .Dekker & Kempen)،2000( ساالري را كمرنگ و ناكارآمد كرده است به پايين و ديوان

، اين است كه بايد بتواند مشاركت و همكاري را ميان رواييو هنجارهاي حكمدرست  ي هشيو
نيروهاي مؤثر در مديريت جامعه يعني دولت، بخش خصوصي، بخش عمومي و  ي ههم

در حكمروايي خوب شراكت بين سه . )10،1380زاده، مهدي( كند هاي مردمي برقرار تشكل
وجود دارد كه گاهي  ها فعاليتانجام مدني و بخش خصوصي در  ي هركن اصلي دولت، جامع
عمومي با عزم و اراده و  امور ي هدهد كه ادار نشان مي ذيل،نمودار . فراتر از مشاركت است

كه نهاد دولت نقش اصلي  به ويژه آن ،پذيرخواهد بود نهادهاي مختلف امكان ميان روابط تعاملي
  .در برقراري روابط ياد شده دارد
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صاحبان اصلي قدرت  روايي،در حكم. هم استمبسيار  روايي،خوب مشروعيت حكم رواييحكم
آن  ي همردم هستند و به جاي پرداختن به كارآمدي و توانمندي دولت از طريق حجم و انداز

  . شود مت توجه ميحكو مردم و ي هبه نوع رابط
اعمال قدرت سياسي، اقتصادي و اداره  رواييحكم. سياسي است شهري فرايندي كامالً رواييحكم

يندها و اشامل سازوكارها، فر روايياين حكم. براي مديريت امور يك كشور در همه سطوح است
دارند،  براز ميمختلف عاليق خود را ا يها  ه گروشود كه از طريق آنها، شهروندان و  مؤسساتي مي

اساس حقوق و تعهدات قانوني  رسند و بر كنند و به توافق مي نظرهاي خود را تعديل مي اختالف
مدني و بخش  ي هخوب نيز سه نوع رژيم يعني دولت، جامع رواييدر حكم .كنند خود عمل مي

 ي هينهاد همان نهادهايي هستند كه در نظراين سه نوع . كنند خصوصي با يكديگر همكاري مي
چارچوب مفهومي ارتباط ميان متغيرهاي كالن مطروحه . گيرند رژيم شهري مورد تحليل قرار مي

  ):152:1385 اكبري،( توان به صورت نمودار زير ترسيم نمود هاي مذكور را مي در نظريه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
گيري حكمروايي  براي شكل چارچوب مفهومي ارتباط ميان متغيرهاي سطوح كالن و خرد: 2نمودار

  )152:1385اكبري،(: منبع  خوب

  مداري قانون

  
  خرد  

 Cognitiveشناختي          Structuralساختاري 

  ها ارزش -      ساختار سازماني افقي  -
  انسجام -       گيري فرآيند تصميم -
  ارتباط متقابل -      اعتمادجمعي/شفاف  
  هنجارهاي اجتماعي  -       پاسخگويي رهبران           -
  ها نگرش -       جمعي و  انجام كنش - 
  پاسخگو بودن                      
                                                  رفتار  -  

  كالن

 سطح مشاركت در فرآيندهاي سياسي

  انواع رژيم
دولت، بخش (

 خصوصي، 

  ) جامعه مدني

چارچوبهاي 
 قانوني

سطوح 
  تمركززدايي
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گيرد  دولت و شهروندان در يك نظام سياسي در مسير تعالي و پيشرفت قرار مي ي هزماني رابط
هاي عدم تمركز عمودي، قدرت سياسي و اداري را  با اتخاذ سياستبتواند كه حكومت مركزي 

ات واگذاري قدرت به ديگران، با به سطوح استاني، شهري و روستايي انتقال دهد و به مواز
هاي غيردولتي  هاي تمركززدايي افقي بتواند از مشاركت بخش خصوصي و تشكل سياست

  .Osziak2000:134) (سازمان يافته بهره ببرد 
از طرف ديگر، به منظور تحقق دولت مشاركتي در كشورمان ايران، قانون اساسي در قالب 

بر  43اصل  2از جمله اين كه در بند . رفته استبرخي اصول، سازوكارهايي را درنظر گ
 يها  ه گرومشاركت مردم در امور اقتصادي به منظور جلوگيري از تمركز ثروت در دست افراد و 

. به يك كارفرماي بزرگ و مطلق تأكيد شده استدولت خاص و نيز جلوگيري از تبديل شدن 
. اقتصادي تأكيد دارد هاي فعاليتر قانون اساسي نيز بر مشاركت مردم د 101و  46،59اصول 

  :بيني شده است بخشي از سازوكارهاي مشاركت سياسي در قانون اساسي به شرح ذيل، پيش
  ؛ )6و  59اصل(مشاركت از راه انتخابات 

 ؛ )قانون اساسي 100و 7اصل(ها  مشاركت در تشكيل شوراها و عضويت در آن 

 مشاركت از طريق نظارت همگاني . 

  
گويي  مشاركت، پاسخ مند در جهت تحقق دموكراسي، ش نظاموكارهاي قانوني مذكور تالدر واقع، ساز

  .و عدالت اجتماعي در جامعه است كه اين تالش ناشي از نظام جمهوري ايدئولوژيك است

 
  گيري و پيشنهادات نتيجه

گيري نظام  در ايران شكل. ريزي هر كشور تابع نظام اداري و سياسي آن است نظام برنامه
  .ي پاسخگويي به نظام متمركز سياسي و اداري بوده استدر راستاريزي، در نيم قرن اخير  برنامه

ميزان و امور كشور ايفا نموده  ي هچون و چرايي در ادار  طوركلي دولت در ايران نقش بي به
. هاي اخير در حال گسترش بوده است هاي دولت در طول تاريخ، باالخص در دهه فعاليت

هاي  بيني كاهش اساسي فعاليت غيرقابل پيش ي هدهد كه حداقل تا آيند شان ميمطالعات ن
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 ندارد بلكه ممكن است از سهم دخالت دولت در امور تا حدودي كاسته گردد امكاندولت 
  .)4:1373اسالمي بيدگلي،(

از جمله  ريزي و مديريت شهري در كشورهاي در حال توسعه برنامه ي هرويكردهاي نوين در مقول
گونه كه  ريزي و مديريتي آن هاي برنامه اخير مؤيد اين نظريه است كه رويه ي هدر چند ده يران،ا

تر شدن جوامع شهري و طرح نيازهاي جديد  در ابتداي قرن بيستم متداول بود، امروزه با پيچيده
هاي جديد  هاي محلي با توسل به شيوه از سوي شهروندان، ديگر پاسخگو نيست و سازمان

  )82 :1383حناچي،( پردازند ميامور شهر  ي هتي با مشاركت شهروندان به ادارمديري
هاي  سوم ميالدي موردسؤال واقع شده است و دولت ي هدولت بزرگ و متمركز در هزار ي هايد

در رويكرد . هاي شهروندان با چالش مواجه هستند مركزي در پاسخ به تقاضاها و خواسته
ي دولت و شهروندان از طريق توزيع قدرت و واگذاري اختيارات متعال ي هحكمروايي خوب، رابط

شود در  شود و به مقامات محلي فرصت داده مي ها به بازيگران محلي بازآفريني مي و مسئوليت
پايدار، از فرصت همكاري و تعامل با  ي هپاسخ به تقاضاهاي شهروندان و تحقق اهداف توسع

ديدگاه حكمروايي . هروندان استفاده كنندهاي مدني و مشاركت ش بخش خصوصي، تشكل
كند و بر تعامل دولت  محلي اشاره مي ي هجامع ي همطلوب بر ضرورت مشاركت دولت در توسع

  .نمايد مدني به منظور ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان تأكيد مي ي هبا بخش خصوصي و جامع
افته و حركت به سوي ويژگي ي ،گذار از حكومت شهري به صورت متمركز و سلسله مراتبي

كارگيري رويكرد  هلذا ب. ناپذير است ساالر امري اجتناب حكمروايي مطلوب، غيرمتمركز و مردم
حكمروايي مطلوب متناسب با بافت فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشورمان، به عنوان رويكردي 

ار پيدا پايدار هدايت خواهد كرد، ضرورتي بسي ي هكه كشور را بيش از پيش در مسير توسع
  .كرده است

شـهروندان بـراي نظـام     ي  ارادهاعمال قدرتي مشروع برخاسته از شهري  رواييحكممفهوم كلي 
  .است» شهر«ي عندادن به عملكردهاي مشترك و تأمين رفاه همگان در قلمرويي تعيين شده ي

ابر هـايي اسـت كـه بنـ     گيـري  هـا و تصـميم   شهر، روند تعيين اولويت ي همهمترين عامل در ادار
 ي هچنـين ادار  ي هالزمـ . ع جمع باشـد فمنا ي هكنند بايست تضمين هاي جامعه شهري مي ارزش

تفويض اختيار همراه با پاسخگويي به  و گيري هدفمندي، سازوكارهاي دموكراتيك براي تصميم
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صـرافي،  ( ها و اقـدامات اسـت   سياست ي هشهروندان و به سطوح باالتر اداري و شفافيت در كلي
1378: 44(.  

آن چيزي است كه مديريت شهري از ساكنان شهر انتظار دارد يعني فقط » مشاركت تكليفي«
» تكليف«، »مشاركت«وقتي . كند مداخله در موضوعات و حدودي كه مديريت سياسي تعيين مي

دادن به شهر  افراد در سامان ي ههاي حضور و فعاليت و مداخل محدوده ،شود شهروندان دانسته مي
حال آنكه بايد توجه كرد مشاركت شهروندان در سطوح . گردد تر مي تنگاز پيش بيش خويش 

 سازي، هنجارگذاري، اجرا، نظارت و ارزيابي سطوح تصميم: يابد كه عبارتند از مختلف معنا مي
  .)11:1381حسام، (

نسبت به سرنوشت جامعه و ديگران نيز  ،هايي كه در عين استقالل فردي براي پرورش انسان
در واقع پيشبرد . باشند، بايستي سه فرايند مختلف به درستي در جامعه پيش بروند حساس

طرح اين سه فرايند  ،از اين رو. مناسب اين سه فرايند نيازمند راهبردي جامع و گسترده است
  :اين سه فرايند عبارتند از .در واقع به معناي طرح راهبرد افزايش مشاركت است

 ؛هاي مشاركت فرايند دروني كردن ارزشـ 

 ؛ات اجتماعيفسازي و كاهش اختال نهادينه فرايندـ 

 .فرايند تكوين و تقويت جامعه مدنيـ 

  
توان تحقق بخشيدن به اين سه فرايند را در جامعه  ريزي راهبردي و بلندمدت مي در برنامه

و مركز مطالعات . (دنبال كرد و از اين طريق به تقويت مشاركت و گرايش به آن دست يافت
  )111 :1380ريزي شهري، برنامه

هاي  اقتصاد بلكه در حوزه ي هتنها در عرص براساس شواهد موجود، سهم بخش دولتي نه
اين ميزان دخالت در امور جامعه بيانگر . توجه است نيز قابل... اقتصادي، اجتماعي، سياسي و

توسعه منجر شده وجود دولت حداكثري در ايران است و اين خود به عدم تناسب و توازن در 
بنابراين ضرورت دارد جهت رسيدن به تناسب و توازن، سهم بخش دولتي كاهش و سهم . است

  :در اين راستا. ها به ويژه نهادهاي مدني افزايش يابد ساير بخش
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 امور شهرها كه قابل واگذاري به سطوح محلي  ي ههاي مديريت و ادار آن گروه از فعاليت
تر  خارج شده و در راستاي تمركززدايي به سطوح پايين از انحصار دولت بايد ،است

   ؛مديريتي واگذار گردد
 دولت بايد دخالت خود را از طريق برنامه اعمال . دولت بايد تعريف شود ي هنوع مداخل

وجود بياورد و  مكانيزم  كار و ابزارش را به و دولت براي مداخله ابتدا بايد ساز. كند
 ؛پذير باشد توجيه وكارآمد و بعدي، دخالت قانونمند شفاف

 بايد تعيين شود؛ جايگاه شوراها در نظام مديريتي كشور  
 ريزي توسعه مديريت شهري ها و شوراهاي اسالمي شهرها در امر برنامه به شهرداري بايد 

  ؛تفويض اختيار شود
 گري بخش دولتي در امور مربوط به  هاي تصدي از بين بردن گستردگي حجم فعاليت

ات و تجهيزات شهري، نيز از تأسيسخدمات شهري و  ،ريزي شهري برنامهمديريت و 
  .هستندديگر موارد ضروري در اين امر 

  
شود و داراي نقش مهم  در واقع دولت يكي از بازيگران اصلي در حكمروايي خوب محسوب مي

توانند فعاليت  و مؤثري است و ساير نهادهاي خصوصي و مدني با همكاري بخش دولتي مي
  .د را در استقرار حكمروايي خوب تسهيل و تسريع كندخو

هايي مواجه است زيرا مفهوم  با چالش) و از جمله ايران( اين مورد در كشورهاي در حال توسعه
يافته بوده و بيانگر گرايش  حكمروايي خوب مبتني بر اصول ليبرال و متناسب با جوامع توسعه

توسعه با موانعي در حال آن در كشورهاي سياسي يا ايدئولوژيكي خاصي است كه اجراي 
  . رو است روبه

گونه جوامع كه ريشه  به اعتقاد برخي انديشمندان، وجود نوعي شكاف بين دولت و ملت در اين
در شرايط تاريخي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي در حال توسعه دارد، مانع جـدي در تحقـق   

  ). UNESCAP،6:2002(حكمروايي خوب است 
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يابد كـه   كشور در صورتي شتاب مي ي هسال انداز بيست كشور در چارچوب چشم ي هعآهنگ توس
هـاي مردمـي از تمـامي     خصوصـي و تشـكل   زدايي و تسـهيل مشـاركت بخـش    دولت با مقررات

  .مؤثر كند ي ههاي موجود در جامعه استفاد ظرفيت
 :شود يابي به اين الگوي مديريتي خوب، راهكارهاي زير ارائه مي براي دست

 گويي محلي؛ سازي و واگذاري اختيارات توأم با پاسخ تمركززدايي، تصميم −

هـاي   نهادهاي مـدني و ايجـاد زمينـه جهـت مشـاركت      ي هتالش در راستاي بسط و توسع −
 مردمي؛

 توجه و تأكيد بر رعايت اصول شهروندي با بسترسازي فرهنگي؛ −

، بـا توجـه بـه    به جاي توجه به بخـش دولـت در دو محـور دولـت حـداقلي و حـداكثري       −
پويا و ارگانيك بـين بخـش دولـت و     ي هايران و با درنظر گرفتن رابط ي ههاي جامع ويژگي

ها و ايجاد تناسب و توازن بين آنها، جايگاه دولت بازتعريف و قلمرو فعاليت آن  ديگر بخش
 .بازنگري شود
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